
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กินป-ูดเูหยี�ยว-โฮมสเตยจ์นัทบรีุ 
กาํหนดการเดินทาง                                 โปรแกรม � วนั �คืน 
วนัที�แรก:  กรุงเทพฯ–เนินทางพญา-โฮมสเตยจ์นัทบุรี 

� ."� น. คณะพรอ้มกนั ณ ศูนยก์ารคา้แฟชั �นไอสแ์ลนด ์โดยมีเจา้หนา้ที� WeTrips ใหก้ารตอ้นรบัและดูแลเรื�อง
สมัภาระก่อนเดินทาง 

�4.�� น. ออกเดินทางสู่ จ.จนัทบุรี  โดยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ที'นั 'ง บริการอาหารว่าง(�มื6 อที�7) และเครื�องดื�ม
บนรถ ทุกท่านพกัผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 

7�."� น. ถึง จุดชมวิวเนินทางพญา ตั6งอยูบ่นเนินริมทะเลใกลก้บัหาดคุง้วิมานและปากอ่าวคุง้กระเบน เป็นจุดชมวิวที�
ขึ6 นชื�อของ จนัทบุรีเพราะมีทิวทศัน์ที�สวยงาม มองเห็นทะเลสุดลกูหลูกูตา มองเห็นเสน้ขอบฟ้า กบัพระ
อาทิตยก์าํลงัใกลล้าลบัไป ผสมกบัลมที�กาํลงัปะทะใบหนา้ บนจุดชมวิวเนินนางพญา แห่งคุง้วิมาน เป็น
บรรยากาศที�น่าประทบัใจยิ�งนักอิสระตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านออกเดินทาง 

กลางวนั ถึงที�พกั ***บรรเทิง โฮมสเตย ์จนัทบุรี*** นําทุกท่านรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ที�พกัโฮมสเตย ์ 
(�มื6 อที�B) หลงัอาหารใหทุ้กท่านเก็บสมัภาระเขา้สู่ที�พกัอิสระตามอธัยาศยั หลงัจากเก็บสมัภาระเขา้สู่
หอ้งพกัเป็นที�เรียบรอ้ยแลว้ นําทุกท่านล่องแพเปียก ตื�นตาตื�นใจกบัฝงูเหยี�ยวแดงสนุกสนานกบัการให้
อาหารแบบใกลชิ้ดพรอ้ม สมัผสักบัธรรมชาติ ป่าชายเลน และชมทะเลแหวกหนึ�งสิ�งมหศัจรรย ์ณ บางชนั 
อยา่งเพลิดเพลินใจ อิสระเล่นนํ6าตามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเขา้สู่ที�พกั 

7 .�� น. ถึงที�พกั อิสระกบัเครื�องเล่นสไลเดอรสุ์ดหวาดเสียว  พรอ้มสนุกสนานกบัเครื�องเล่นภายในโรงแรมอีก
มากมาย  



 

  

 

7D.��  น. บริการอาหารคํ �า แบบบุฟเฟ่ตซี์ฟู๊ ด อิ�มอร่อยกบักุง้ตวัโตๆ ปตูวัใหญ่ๆ เติมแบบไม่อั6น   (�มื6 อที�")  
หลงัอาหาร พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง:        ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช-ชุมชนริมนํ6าจนัทบรู-โบสถพ์ระแม่-วดัเขาสุกิม-กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ บรรเทิง โฮมสเตย ์(�มื6 อที�H) 
�I."� น. นําทุกท่านออกจากที�พกั 
7�."� น. ถึง ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช และ ศาลหลกัเมือง ขอพรสิ�งศกัดิJสิทธิJคู่บา้นคู่เมืองของชาวจงัหวดั

จนัทบุรี ศาลสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช เป็นศาลที�มีรูปร่างลกัษณะแปลกตา เพราะมีรูปทรงคลา้ยกบั
หมวกนักรบไทยสมยัโบราณ ใกล้ๆ กนันั6น ยงัมี ศาลหลกัเมืองจนัทบุรี ตั6งอยูใ่กล้ๆ กนับริเวณดา้นหน้าของ
ค่ายตากสิน มีเสาหลกัเมืองจนัทุบรี ที�คาดวา่สรา้งในสมยัปี พ.ศ. 2310 หลงัจากขอพรเสร็จเรียบรอ้ยแลว้
นําท่านเดินทางถึง ชุมชนริมนํ6าจนัทบรู ชมวิถีชวิตโบราณของชุมชนเก่าแก่ริมแมนํ่6าที�มีอายุเกือบรอ้ยปี ซึ�ง
สรา้งมาตั6งแต่สมยัรชักาลที� P จึงถือวา่เป็นยา่นประวติัศาสตรข์องจนัทบุรี  
อิสระชอ้ปปิ6 งกบัรา้นคา้ของชุมชนตามอธัยาศยั  หลงัจากนั6นนําท่านสู่ โบสถแ์มพ่ระปฏิสนธินิรมล โบสถ์
คริสตรู์ปปั6นพระแม่มารี งดงามดว้ยศิลปะตกแต่งแบบยุโรป หลงัจากชมความงามเสร็จเรียบรอ้ยแลว้นําท่าน
เดินทางต่อ 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (�มื6 อที�P)หลงัจากนั6นนําท่านนั6นเดินทางถึง วดัเขาสุกิม สกัการะ
สิ�งศกัดิJสิทธิJคู่บา้นเมืองของชาวจนัท ์หลวงปู่ ชาย ฐิตวิริโย พรอ้มชมโบราณวตัถุ อาทิ พระพุทธรูปต่างๆ ทั6ง
ที�ทาํดว้ยศิลาและสาํริด เครื�องถว้ยกระเบื6 องจีนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ขวานหิน ฆอ้ง หมอ้ เป็นตน้อิสระ
ตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านออกเดินทางถึง  รา้นตน้ตาํหรบั  ชอ้ปปิ6 งเลือกซื6 อสินคา้ ของฝาก 
ฝากคนที�บา้น อาทิ สละลอยแกว้ ขนมขึ6 นชื�อของจนัทบุรี เป็นตน้  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ 
กรุงเทพฯ 

7I.�� น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิJภาพ...พรอ้มความประทบัใจ............. 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ:  รายการอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม แต่จะถือประโยชน์ของท่านเป็นสาํคญัขอสงวนสิทธิJ
ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางกรณีผูเ้ดินทาง ไม่ถึง D ท่าน 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บริการต่อท่าน 
ช่วงเดือน ตุลาคม BP 7-กุมภาพนัธ ์BP B 

วนัที'เดินทาง ราคาเริ'มตน้ 
5-6 ต.ค. 61 4,300.- 

12-13 ต.ค. 61 4,300.- 

19-20 ต.ค. 61 4,300.- 

26-27 ต.ค. 61 4,300.- 

01-02 พ.ย. 61 4,300.- 

09-10 พ.ย. 61 4,300.- 

16-17 พ.ย. 61 4,300.- 

23-24 พ.ย. 61 4,300.- 

30 พ.ย. 61-01 ธ.ค. 61 4,300.- 

07-08 ธ.ค. 61 4,300.- 

14-15 ธ.ค. 61 4,300.- 

21-22 ธ.ค. 61 4,300.- 

28-29 ธ.ค. 61 4,300.- 

04-05 ม.ค. 62 4,300.- 

11-12 ม.ค. 62 4,300.- 

18-19 ม.ค. 62 4,300.- 

25-26 ม.ค. 62 4,300.- 

01-02 ก.พ. 62 4,300.- 

08-09 ก.พ. 62 4,300.- 



 

  

 

15-16 ก.พ. 62 4,300.- 

22-23 ก.พ. 62 4,300.- 

 
 
อตัราค่าบริการนี) รวม 
-ค่ารถตู ้VIP ที�นั �ง I ที�นั �ง รวมนํ6ามนัเชื6 อเพลิง พรอ้มสิ�งอาํนวยความสะดวก   
-ค่าที�พกั 1 คืน  (พกั "-H ท่าน/หอ้ง) ***บรรเทิง โฮมสเตย ์จนัทบุรี*** หรือเทียบเท่า 
-อาหารตลอดการเดินทางตามรายการ ทั6งหมด P มื6 อ ระหวา่งการเดินทางมีบริการเครื�องดื�ม  
-ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวต่าง ๆ  
-มคัคุเทศกดู์แลท่านตลอดการเดินทาง (ไกด ์1 ท่าน) 
-ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางทุกที�นั�ง ๆ ที�นั�งละ 1,000,000.-บาท ค่ารกัษาพยาบาลท่านละ 500,000.-บาท 
อตัราค่าบริการนี) ไม่รวม 
 -ค่ามินิบารใ์นหอ้งพกั    -ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากรายการ 
 -ค่าชาํรุด/เสียหายของรถตู/้ที�พกั  -ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด /สปา  

-ภาษีมลูค่าเพิ�ม 4% และหัก ณ ที�จา่ย 3% (ในกรณีขอใบกํากบัภาษี) 
 

เงื'อนขาการชาํระเงิน 
-ชาํระมดัจาํงวดแรก จาํนวน 2,000 บาท/ท่าน ภายใน B วนั หลงัจากยืนยนัการจอง   
-ชาํระส่วนที�เหลือ ก่อนเดินทาง B� วนั  
สิ'งที'ควรนาํไปดว้ย 
-ของใชส้่วนตวั 
เงื'อนไขการเดินทาง 
-โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 
-บริษัทฯขอสงวนสิทธิJไมร่บัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆที�อาจเกิดขึ6 นดว้ยเหตุสุดวิสยั เช่น ภยัที�อาจเกิดขึ6 นตาม    ธรรมชาติ 
การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจจะเกิดขึ6 นไดร้วมถึงเหตุการณท์างการเมืองทั6งในและต่างประเทศ และเหตุอื�นๆที�อยู่
นอกเหนือการรบัผิดชอบของบริษัท 
เงื'อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 
-ยกเลิกการเดินทางตั6งแต่ "� วนัขึ6 นไป คืนเงินทั6งหมด 
-ยกเลิกการเดินทาง 7P-BI วนั ขอสงวนสิทธิJ ยึดเงินมดัจาํ ในทุกรณี 
-ยกเลิกการเดินทาง �4-7H วนั คืนเงิน B�% -ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัรม์าเต็มจาํนวนเต็ม) 
-ยกเลิกการเดินทาง �7-�  วนั ขอสงวนสิทธิJ ยึดเงินทวัรท์ั6งหมด ในทุกรณี 
-การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7P วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั6นจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้

 

 


